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У .Щепартаментi з питань державного архiтектурно-булiвельного
контролю MicTa Кисва виконавчого органу КиIвськоi MicbKoi ради (КиiвськоТ
MicbKoi державноi адмiнiстрацii) (далi -.Щепартамент), в межах повноважень,
розглянуто Вашi iнформацiйнi запити вiд 05.01.202l щодо надання копiй
документiв та iнформацii стосовно квартири N 433 на бульв, Лесi Украiнки,24
у Печерському районi. За ре]ультатами розгляду повiдомлясмо.

Згiдно з частиною другою cTaTTi 19 КонституuiТ Украiни, органи
державноТ влади та органи мiсцевого самоврядування, ii посадовi особи
зобов'язанi дiяти на пiдставi, в межах повноважень та у спосiб, що передбаченi
Конститучiсю та законами УкраТни.

,Щепартамент здiйснюс повноваження щодо державного apxiTeKTypHo-
будiвельного контролю в MicTi Кисвi та дозвiльно-ресстраuiйних функцiй
стосовно об'сктiв незначного (CCl) та середнього (СС2) класу наслiдкiв
(вiдповiдальностi) з 12. l 0.20 16.

,Щепартамент не видавав, не рессTрував локументiв, що дають право на
виконання пiдготовчих/будiвельних робiт i засвiдчують прийняття в
експлуатацiю закiнченого булiвниuтвом об'скта за цiею адресою.

Перевiрки дотримання вимог законодавства у сферi мiстобулiвноТ

дiяльностi .Щепартамент за цiею адресою не проводив.
В !,епартаментi вiдсутнi запитуванi Вами поповерховий план та просктна

документацiя щодо квартири Jф 433 на бульв. Лесi Украiнки,24 у Печерському

районi,
Разом з тим, зазначасмо, що вiдповiдно до cTaTTi 5 Закону Украiни <Про

ocHoBHi засади державного нагrrяду (контролю) у сферi мiстобулiвноi

дiяльностi> (далi - Закон УкраТни) плановi заходи здiйснюються вiдповiдно до
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рiчних планiв, що затверджуються органом державноtо нагляду (контролю) не
пiзнiше l грудня року, що переду€ плановому. Внесення змiн ло рiчних планiв
здiйснення заходiв державного нагляду (контролю) не доrryскасться, KpiM
випадкiв змiни найменування суб'скта господарювання та виправлення
технiчних помилок.

Плановим перiодом вважа€ться piK, який обчислюсться з l сiчня по 31
грудня планового року.

.Щепартамент у вiдповiдностi положень норм Закону УкраТни затверлив

рiчний план здiйснення заходiв дерхавного нагляду (контролю) на 202l piK.
Враховуючи зазначене, внесення змiн та доповнень до сформованого та

затвердженого рiчного плану здiйснення заходiв державного нагляду
(контролю) законодавством не передбачено.

Статтею 41 Закону Украiни <Про реryлювання мiстобулiвноТ дiяльностi)
(лалi - Закон) визначено, що державний архiтекryрно-будiвельний контроль -
це сукупнiсть заходiв, спрямованих на дотримання замовниками,
проекryвarльниками, пiдрядниками та експертними органiзацiями вимог
законодавства у сферi мiстобулiвноТ дiяльностi, будiвельних норм i правил пiд
час виконання пiдготовчих та будiвельних робiт.

процедуру здiйснення заходiв, спрямованих на дотримання замовниками,
проектувirльниками, пiдрядниками, сертифiкованими вiдповiдальними
виконавцями робiт, пiлприсмствами, шо надають технiчнi умови щоло
iнженерного забезпечення об'скга будiвництва, та експертними органiзацiями
вимог законодавства у сферi мiстобудiвноТ дiяльностi, будiвельних норм,
стандартiв i правил пiд час виконання пiдготовчих та будiвельних робiт
визнача€ Порядок здiйснення державного архiтектурно-булiвельного контролю,
затверджений постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 23 травня 20ll р.
Nq 553.

Згiдно cTaTTi 4l Закону. пiдставами для проведення позаплановоi
перевiрки е, зокрема звернення фiзичних чи юридичних осiб про порушення
суб'сктом мiстобулування вимог законодавства у сферi мiстобулiвноi
дiяльностi.

Враховуючи вище викJIадене, iнформачiйнi запити не с пiдставою для
проведення позаплановоi перевiрки.
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